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Wspomnienie o Antoninie KłosKoWsKiej: 
„KulturA i społeczeństWo”

Jeden z numerów „kultury i społeczeństwa” z 1997 roku z inicjatywy an-
toniny kloskowskiej nosił tytuł „Na ramionach olbrzymów” i odwoływał się do 
sentencji „Patrzyłem dalej, gdyż stałem na ramionach olbrzymów” przypisywanej 
na ogół izaakowi Newtonowi, w kręgu socjologów – robertowi k. Mertonowi, 
a także – przez Umberto Eco – bernardowi z Chartres, francuskiemu zakonni-
kowi z Xii wieku. Dzięki tym, którzy byli przed nami i wytyczali szlaki, jakimi 
podążamy – dziś patrzymy dalej, widzimy więcej, lepiej rozumiemy. 

antonina kłoskowska, której twórczość jest dobrze osadzona zarówno w pol-
skiej tradycji, jak i w międzynarodowym dorobku nauk społecznych, w swych 
erudycyjnych pracach odwoływała się do prac niezliczonych socjologów, filo-
zofów, antropologów. Jej socjologia kultury była zarówno kontynuacją myśli 
poprzedników, jak i własną oryginalną twórczością. Zawsze podkreślała dług 
wdzięczności wobec swoich mistrzów i nauczycieli, przede wszystkim wobec 
profesorów Józefa Chałasińskiego i stanisława ossowskiego. bolały ją wszelkie 
świadectwa zapomnienia, niepamięci i niewiedzy o przeszłości, dokonaniach 
poprzedników. Nie akceptowała rozprzestrzeniającej się w nauce tendencji do 
skupiania się tylko na tym, co nowe, tak charakterystycznej dla współczesności, 
w której żyjemy. Dla naszego pokolenia i kolejnych pokoleń badaczy to ona – 
drobna i krucha kobieta, wielka uczona – jest olbrzymem, któremu bardzo wiele 
zawdzięczamy, na którego osiągnięciach się wspieramy.

antonina kłoskowska była jednym z najwybitniejszych socjologów polskich 
i najważniejszą postacią socjologii kultury w Polsce. Zagadnienia związane z kul-
turą – koncepcje, jej kategorie, mechanizmy, możliwe konteksty uczestnictwa 
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w kulturze, układy kultury, wartości, tradycje kulturowe, naród jako wspólnota 
kulturowa – stanowiły podstawowy, wręcz kluczowy temat jej twórczości i wie-
lokierunkowej działalności badawczej, naukowej, dydaktycznej, redaktorskiej. 
rzadko można spotkać badacza, który by całe swoje pracowite, intensywne 
i owocne życie naukowe poświęcił tak konsekwentnie jednemu tylko, wprawdzie 
niezmiernie trudnemu i rozległemu tematowi, jak to zrobiła antonina kłoskowska. 
Pod tym względem można porównać ją jedynie z Marią ossowską, twórczynią 
socjologii moralności, której cały dorobek stanowi konsekwentną realizację 
szeroko zakreślonego własnego programu badania moralności jako zjawiska 
społecznego i kulturowego. Podobnie – wszystkie najważniejsze dzieła anto-
niny dotyczą zagadnień kultury, o czym świadczą najlepiej charakterystyczne 
tytuły jej książek: Kultura masowa (1964), Z historii i socjologii kultury (1969), 
Społeczne ramy kultury (1972), Socjologia kultury (1981), Kultura narodowa 
u korzeni (1996). w rozważaniach naukowych będących systematyczną analizą 
wielu zjawisk kulturowych, różnych teorii kultury i perspektyw w jej badaniu 
widać prawdziwą fascynację kłoskowskiej złożonością, wielością i różnorod-
nością badanych zagadnień.

ważnym i trwałym dziełem antoniny kłoskowskiej było stworzenie łódzkiej 
szkoły socjologii kultury, działającej od kilku dziesięcioleci i obejmującej kolej-
ne pokolenia socjologów, dla których idee i inspiracje kłoskowskiej – metoda 
biograficzna w socjologii (tak znakomicie rozwijana w środowisku łódzkim), 
zróżnicowane formy uczestnictwa w kulturze, zagadnienia tożsamości zbioro-
wej, w tym narodowej i wiele innych – okazują się nadal atrakcyjne poznawczo. 
Najnowszym przykładem najlepszego, bo wiernego, a jednocześnie twórczego 
rozwijania myśli antoniny kłoskowskiej jest znakomity artykuł bogusława 
sułkowskiego „Społeczne ramy kultury” czterdzieści lat później opublikowany 
w numerze „kultury i społeczeństwa” poświęconym pamięci kłoskowskiej. tekst 
sułkowskiego aktualizuje i uzupełnia koncepcję układów kultury, a jednocześnie 
pokazuje nieprzemijającą trwałość i aktualność tej teorii akcentującej otwartość 
na współczesne, nowe sposoby uczestnictwa w kulturze, związane z nowymi 
formami życia społecznego i z nowymi technologiami przekazu i komunikacji 
[sułkowski 2011]. trzeba wspomnieć o innych, ważnych dokonaniach antoniny 
kłoskowskiej, związanych już z warszawskim okresem jej działalności: o kie-
rowaniu katedrą socjologii kultury, o budowie i integracji środowiska badaczy 
kultury w instytucie socjologii na Uniwersytecie warszawskim, o pracy w insty-
tucie studiów Politycznych PaN, gdzie przez wiele lat przewodniczyła radzie 



 wsPoMNiENiE o aNtoNiNiE kłoskowskiEJ: „kUltUra i sPołECZEństwo” 39

Naukowej1 i gdzie afiliowana jest nadal „kultura i społeczeństwo” – pismo, 
którym antonina kłoskowska przez prawie 20 lat kierowała. było ono jedną 
z wielu form jej działalności „w strukturach organizacyjnych nauki polskiej” 
[bokszański, sułkowski, tyszka 1990], bardzo ważne dla kłoskowskiej nie tyl-
ko jako znacząca instytucja życia naukowego, ale także jako kontynuacja dzieła 
jej mistrza, profesora Józefa Chałasińskiego. wokół tego fragmentu biografii 
i działalności antoniny kłoskowskiej skupię się w niniejszym tekście, co jest tym 
bardziej uzasadnione, iż moje z nią kontakty w największym stopniu wiązały się 
właśnie z „kulturą i społeczeństwem” i ze wspólną pracą redakcyjną. 

Zacznę jednak od wątków i wspomnień osobistych. Przygotowując się do 
konferencji poświęconej pamięci antoniny kłoskowskiej, zastanawiałam się, 
jakie były początki moich kontaktów z nią i z jej dziełem, kiedy i w jakich 
okolicznościach kontakty te się zaczęły. Jak pokazują zachowane notatki sprzed 
półwiecza, nazwisko i prace antoniny kłoskowskiej towarzyszyły mi od sa-
mego początku studiów socjologicznych, które odbywałam na Uniwersytecie 
warszawskim w latach 1962–1967. w notatkach z wykładu O kulturze masowej, 
wygłoszonego przez Marcina Czerwińskiego, który jednorazowo zastąpił stefana 
Nowaka, prowadzącego kursowy wykład ze Wstępu do socjologii, zanotowałam: 
„w Polsce problemem kultury masowej zajmuje się a. kłoskowska” [Notatki 
z wykładu w dniu 10 X 1962 r. (archiwum własne – Et)]. Jeszcze nie powstała 
Kultura masowa, ukazywały się natomiast artykuły o tej ciekawej, nowej tema-
tyce, nieznanej szerzej, zwłaszcza świeżo upieczonym studentom. 

antoninę kłoskowską zapamiętałam ze Zjazdu socjologicznego, jaki odbył 
się w lutym 1965 r. w warszawie, w którym jako studentka pilnie uczestniczyłam. 
Prezydium Zjazdu stanowili profesor kłoskowska, profesor Chałasiński i inni 
wielcy socjologowie, znani z lektur, z okładek książek. w trakcie Zjazdu antonina 
kłoskowska przedstawiła referat o kulturze masowej. w debacie poświęconej 
temu intrygującemu wówczas problemowi badawczemu udział wzięli najznamie-
nitsi ówcześni socjologowie, znawcy i badacze nie tylko kultury: Jan szczepański, 
Zygmunt Gostkowski, kazimierz żygulski, Paweł rybicki, aleksander wallis, 
wanda telakowska i inni [Notatki (archiwum własne – Et)]. Później były też 
kolejne okazje do wysłuchania wykładów antoniny kłoskowskiej i jako osoba 
zainteresowana zagadnieniami kultury skrzętnie z nich korzystałam. taką możli-
wość dawały na przykład spotkania naukowe oddziału warszawskiego Polskiego 
towarzystwa socjologicznego. w moich notatkach zachował się zapis takiego 

1 antonina kłoskowska była autorką przysięgi doktorskiej, jaką składają przed radą Naukową 
instytutu studiów Politycznych nowo wypromowani doktorzy.
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zebrania z 21 kwietnia 1967 r. antonina kłoskowska przyjechała wówczas z ło-
dzi, by wygłosić referat pt. Semiotyczne kryterium kultury [Notatki (archiwum 
własne – Et)]. w późniejszych latach były także inne kontakty, konferencje 
i Zjazdy. Zapamiętałam dwa: Zjazd socjologiczny w krakowie w 1977 roku, gdy 
wygłosiłam referat na temat czasu i stylu życia w zorganizowanej przez profesor 
kłoskowską grupie roboczej pt. „socjologia kultury” oraz Zjazd socjologiczny 
w katowicach w 1997 roku, w którym antonina kłoskowska z powodu złego 
stanu zdrowia nie mogła wziąć udziału. Przygotowany przez nią świetny tekst 
Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki odczytałam podczas 
sesji plenarnej2. 

w tym czasie już blisko współpracowałam z antoniną kłoskowską, ale 
muszę stwierdzić, że moje kontakty z nią zawiązały się stosunkowo późno, 
bo na przełomie lat 80. i 90. była ona recenzentką mojej pracy habilitacyjnej 
(kolokwium habilitacyjne odbyło się w marcu 1989 roku). Zachowała się jej 
recenzja: dwie pożółkłe kartki papieru, cztery strony niezbyt starannego ma-
szynopisu, które wystarczyły, by powiedzieć wszystko – tak zwięźle pisało się 
kiedyś recenzje! ogólnie pozytywna recenzja zawierała pewien poważny zarzut, 
dotyczący szerokiego potraktowania różnych koncepcji czasu, zamiast pogłę-
bionych i skoncentrowanych poszukiwań, które by uwzględniały zagadnienia 
o charakterze filozoficznym: „[...] zarzut sformułowany powyżej nie oznacza 
całkowitej negacji wartości rozprawy” – pisała recenzentka – „autorka po prostu 
wybrała za jej przedmiot szczególnie trudne zagadnienie. Zdecydowała się miast 
pójść wgłąb analizy, nakreślić jej szerokie pole, dostarczyć jego panoramicznego 
oglądu, uwzględniając bardzo szeroką, choć dyscyplinarnie wyselekcjonowaną 
literaturę. te przeglądowe funkcje rozprawy uważam za bardzo korzystne. Praca 
dr tarkowskiej będzie służyła wielu młodszym badaczom zagadnienia jako wpro-
wadzenie do studiów nad bardziej może pogłębioną, ale też wyselekcjonowaną 
analizą społecznych zagadnień czasu”3. 

Zachowały się też moje notatki z kolokwium habilitacyjnego, między innymi 
pytania, które zadała mi profesor kłoskowska. Jedno z nich dotyczyło koncepcji 
czasu długiego trwania Ferdynanda braudela. Pamiętam, że przygotowywałam 
się do kolokwium niczym do egzaminu podczas studiów, przypominając sobie 
różne dawniej przeczytane prace na temat czasu, w tym oczywiście „Historię 
i trwanie” braudela. Moja odpowiedź wyjątkowo płynna, szczegółowa i wyczer-

2 tekst został następnie opublikowany w „kulturze i społeczeństwie”, 1997, nr 4.
3 Prof. dr antonina kłoskowska Opinia dotycząca rozprawy habilitacyjnej i dorobku nauko-

wego dr Elżbiety Tarkowskiej (archiwum własne). 
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pująca mogła robić wrażenie pytania uzgodnionego. każdy, kto znał profesor 
kłoskowską wiedział, że to jest niemożliwe, ale takie wrażenie mogło powstać.

bliższa znajomość i współpraca nastąpiły jeszcze później, w początkach 
lat 90., w trakcie działalności w Zarządzie Głównym Polskiego towarzystwa 
socjologicznego. antonina kłoskowska była przewodniczącą Pts, ja byłam 
członkiem Zarządu, a następnie jego sekretarzem. bardzo dobrze wspominam 
ten okres jako czas solidnej, niezbędnej pracy, ciekawej i potrzebnej działalności 
w wyjątkowych, niełatwych okolicznościach. wszystkie zebrania Zarządu były 
znakomicie przygotowane, przebiegały sprawnie, w dobrej, rzeczowej atmosferze, 
w poczuciu załatwiania spraw ważnych dla całego środowiska socjologicznego. 

Najważniejszym jednak polem naszej współpracy stała się „kultura i spo-
łeczeństwo”. w 1992 roku antonina kłoskowska zaprosiła mnie do współpracy 
w charakterze członka redakcji pisma. tak się zaczęły moje bliskie z nią kontak-
ty, trwające do końca jej życia i tak się zaczęła moja praca w redakcji „kultury 
i społeczeństwa”, trwająca już dwadzieścia lat. Najpierw pracowałam jako czło-
nek redakcji, potem na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego, a po śmierci 
antoniny kłoskowskiej – zostałam redaktorem naczelnym. 

kwartalnik założony przez Józefa Chałasińskiego na fali popaździernikowej 
odwilży przechodził w swych dziejach, liczących już ponad półwiecze, burzliwe 
zmiany, mające bezpośredni wpływ na jego profil działalności, osoby kierujące 
pismem, możliwości i ograniczenia publikacyjne. antonina kłoskowska publi-
kowała w „kulturze i społeczeństwie” od samego początku pisma, od pierw-
szego numeru (1/1957), w którym ukazał się jej tekst „Charakter narodowy” 
a osobowość we współczesnej problematyce badań społecznych4. w dalszych 
numerach – ukazały się kolejne artykuły i recenzje, obok tych, które publiko-
wała na łamach „Przeglądu socjologicznego” czy „studiów socjologicznych”. 
Po objęciu przez nią funkcji redaktora naczelnego „kultury i społeczeństwa”, 
liczba jej publikacji na łamach tego pisma znacznie wzrosła. antonina kłoskow-
ska czuła się w obowiązku koncentrować swoje publikacje w kierowanym przez 
siebie kwartalniku. redaktorem naczelnym została w 1983 r., w odpowiedzi 
na wielokrotnie ponawiane propozycje ze strony władz PaN-u. Decyzję swą, 
niełatwą w warunkach stanu wojennego, uzasadniała „poczuciem obowiązku 
wobec dziedzictwa swojego Profesora z tej pierwotnej fazy kwartalnika” oraz 
„zdecydowanym zamiarem” zamieszczenia w pierwszym przygotowanym 
przez siebie numerze materiałów z pamiętnego kongresu kultury, przerwanego 

4 Przedruk w nr 3/1996 „kultury i społeczeństwa”, przygotowanym z okazji jubileuszu 
40-lecia pisma.
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wprowadzeniem stanu wojennego. w artykule napisanym w 1996 r. z okazji 
czterdziestolecia „kultury i społeczeństwa” antonina kłoskowska przedstawiła 
szczegółowo walkę z cenzurą, jaką musiała wówczas stoczyć, przygotowując do 
druku pierwszy numer zawierający trzy teksty kongresowe. Cenzura nie zgadzała 
się na zamieszczenie informacji o związku tych tekstów z kongresem kultury. 
Mimo wielu starań nie udało się przezwyciężyć tego zakazu, natomiast udało się 
zaznaczyć w publikacji ingerencje cenzury, co też było swoistym zwycięstwem 
i wywołało sensację w wydawnictwie.

w programowym tekście, którym rozpoczęła pracę na stanowisku redaktora 
naczelnego „kultury i społeczeństwa”, antonina kłoskowska wprost odwołała 
się do programu Józefa Chałasińskiego: „Do słów tej przedmowy należy powró-
cić w momencie rozpoczynania pracy nowego zespołu redakcyjnego. Nie jest to 
tylko gest szacunku i przywiązania do naukowej tradycji pozostawionej przez 
pierwszego redaktora pisma, który bezpośrednio lub pośrednio był mistrzem 
większości członków obecnego zespołu. Do nawiązania intelektualnego wątku 
skłania przede wszystkim trafność wielu sformułowań określających podstawo-
we zadania pisma, które w tytule używa dwóch istotnych dla nauk społecznych 
terminów” [Od Redakcji, „kultura i społeczeństwo” 1983: 3]. Dostrzegała też 
podobieństwo sytuacji politycznej i społecznej, w jakiej powstawało pismo 
z warunkami stanu wojennego, w jakich ona sama objęła jego kierownictwo. 

Program nowego Zespołu redakcyjnego kontynuował idee mistrza i założy-
ciela kwartalnika, ale był jednocześnie – i bezdyskusyjnie – programem własnym 
antoniny kłoskowskiej. łączył najcenniejsze elementy tradycji z dążeniami 
do odpowiedzi na potrzeby zmieniającej się współczesności. Mimo zmiennych 
losów i dramatycznych zwrotów „kultura i społeczeństwo” zachowała przez 
wszystkie lata charakter pisma interdyscyplinarnego, skoncentrowanego na 
problematyce kultury, otwartego na nowe zjawiska, autorów, kierunki badań, 
a jednocześnie doceniającego dorobek przeszłości. Zainteresowanie tematyką 
kultury charakteryzowało programy i działalność wszystkich wcześniejszych 
redaktorów naczelnych pisma: Józefa Chałasińskiego, stefana żółkiewskiego, 
bronisława Gołębiowskiego, ale w „kulturze i społeczeństwie” kierowanym 
przez antoninę kłoskowską ten obszar badań wysunęł się zdecydowanie na plan 
pierwszy. w zespole redakcyjnym antonina kłoskowska skupiła wokół siebie 
badaczy kultury z różnych ośrodków – warszawskiego, poznańskiego, w tym 
także przedstawicieli łódzkiej szkoły socjologii kultury. Nawiązując do dotych-
czasowego dorobku kwartalnika, kłoskowska w centrum zainteresowań stawiała 
kulturę symboliczną jako odpowiednią kategorię dla całości życia społecznego: 
„kultura symboliczna, to jest sztuka, wiedza, rozrywka, sfera wartości wyznacza-
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jących orientację ludzkiego życia, ma jednak stanowić główną ramę odniesienia 
rozważań tyczących innych dziedzin społecznej i pozaspołecznej rzeczywistości: 
świata techniki, pracy ludzkiej, interpersonalnych stosunków i regulujących je 
zasad, a także świata przyrody jako przedmiotu poznania, aktywności ludzkiej, 
dokonywanej przez ludzi waloryzacji i degradacji, a zarazem czynnika w ostatniej 
instancji współokreślającego człowieka” [Od Redakcji, „kultura i społeczeństwo” 
1983: 4]. kłoskowska podkreślała istotę socjologicznego ujęcia kultury, czyli ideę 
jedności i różnorodności. w zakończeniu odredakcyjnego tekstu programowego 
napisała: „Za sprawą środków masowego komunikowania jedność kultury na 
świecie jest obecnie większa niż kiedykolwiek, a zarazem tym większa staje się 
potrzeba pamięci o trwającej – mimo to – różnorodności kultury jako o źródle 
oryginalności i bogactwa ludzkich doświadczeń. obraz tego bogactwa i róż-
norodności chcielibyśmy przedstawiać na kartach «kultury i społeczeństwa»” 
[Od Redakcji, „kultura i społeczeństwo” 1983: 6]. 

kolejne roczniki kwartalnika pokazały, że to się udało. kultura symboliczna, 
jedność i różnorodność kultury, tożsamość narodowa, biografia, relacje auto-
biograficzne – klasyczne tematy socjologii Józefa Chałasińskiego i antoniny 
kłoskowskiej, a także wrażliwość na to, co dzieje się wokół, zaangażowanie we 
współczesne przemiany wyznaczało profil działalności pisma pod kierunkiem 
antoniny kłoskowskiej. w ciągu prawie dwudziestu lat częstymi tematami ar-
tykułów czy całych zeszytów były zagadnienia narodowe i etniczne, na przykład 
numery monograficzne „Narody i kultury” (nr 1/1987), „sąsiedztwo kultur” 
(nr 4/ 1991), „Zagadnienia etniczne: teorie i materiały” (nr 3/1995), „otwar-
tość kultur” (nr 1/1997), „Etniczność i tolerancja” (nr 3/1998); różne przejawy 
kultury symbolicznej i uczestnictwa w kulturze, skupione w takich zeszytach 
monograficznych jak „socjologia sztuki” (nr 2/1984), „sztuka – sport – styl ży-
cia” (nr 2/1985), „osobowość i kultura” (nr 3/1985), „Z teorii kultury i polityki 
kulturalnej” (nr 3/1990), „Człowiek i świat wartości” (nr 4/1992), „Nie tylko 
kultura popularna” (nr 3/1997), „kultura i media” (nr 3/1999) i inne. Poruszano 
problemy pamięci i stosunku do przeszłości, także czasu i przestrzeni („wo-
kół czasu i przestrzeni”, nr 4/1996), omawiano jakościowe metody badawcze 
(„Metody badań socjologicznych wobec współczesności”, nr 1/1990), w tym 
metody i relacje autobiograficzne (nr 1/1986, „biografia a tożsamość narodowa”, 
nr 4/1995). sporo miejsca poświęcono historii własnej dyscypliny, także problemy 
nauki polskiej były tematem obecnym na łamach kwartalnika. 

Począwszy od końca lat 80. na łamach „kultury i społeczeństwa” znalazły 
odzwierciedlenie badania i dyskusje dotyczące różnych aspektów dokonującej 
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się w Polsce transformacji, także procesów globalizacji i innych przemian za-
chodzących w kulturze współczesnej.

obszar problemowy tekstów publikowanych w kwartalniku był w tym okresie 
bardzo szeroki. Podobnie jak za czasów poprzednich redaktorów naczelnych, 
konsekwentnie realizowano perspektywę interdyscyplinarną – otwarcia na inne 
dziedziny nauki, zapraszając do publikowania artykułów przedstawicieli innych 
dyscyplin. obok niewątpliwie dominującej socjologii pojawiały się teksty oma-
wiąjące zagadnienia z zakresu historii, antropologii kulturowej, filozofii, nauk 
politycznych, psychologii, nauk o literaturze, nowych mediach i inne.

antonina kłoskowska jako redaktor naczelna prowadziła konsekwentną 
politykę włączania młodszych współpracowników do redagowania czasopisma. 
Nadała – najpierw antoniemu sułkowi, a potem mnie – funkcje zastępców, praw-
dopodobnie z myślą o przekazaniu w przyszłości pełnej odpowiedzialności za cza-
sopismo. w marcu 1997 r. kłoskowska bardzo ciężko zachorowała i przebywała 
w klinice na ul. Emilii Plater. sytuacja wyglądała bardzo poważnie i wówczas, 
żegnając się ze mną powierzyła mi „kulturę i społeczeństwo”. szczęśliwie na-
stąpiła poprawa, jednak wobec pogłębiających się niedomagań, ciężar odpowie-
dzialności za czasopismo stopniowo przenosił się na zespół redakcyjny. Pamiętam 
zebrania redakcyjne organizowane u niej w domu, a potem już tylko odwiedziny 
– z nowymi numerami pisma – w PaN-owskim Domu seniora w konstancinie. 
Jeździliśmy tam na ogół z profesorem włodzimierzem wesołowskim, oddanym 
przyjacielem antoniny do końca jej życia, a także z Marutą baltaziuk, od wielu 
lat prowadzącą sekretariat „kultury i społeczeństwa”. kiedyś dołączył do nas 
profesor władysław kwaśniewicz, by przekazać antoninie kłoskowskiej autorski 
egzemplarz „Encyklopedii socjologii” z jej tekstem. Pamiętam, że wychodzili-
śmy stamtąd z mieszanymi odczuciami, nieraz zdezorientowani i przygnębieni 
trudnością kontaktu, kiedy indziej podniesieni na duchu spotkaniem i rozmową 
z tolą jak za dawnych lat... antonina kłoskowska pozostała redaktor naczelną 
„kultury i społeczeństwa” aż do swej śmierci 12 lipca 2001.

o śmierci antoniny kłoskowskiej dowiedziałam się z gazet w samolocie, 
lecąc nad alpami, w powrotnej drodze z konferencji w toskanii, zorganizowanej 
przez international society for the study of time. Na jej pogrzebie na warszaw-
skim bródnie w słoneczny letni dzień nie było tłumów. był to środek wakacji...

Działalność „kultury i społeczeństwa” po śmierci kłoskowskiej to konty-
nuacja profilu i programu czasopisma przez nią uformowanego. Pod jej kierow-
nictwem „kultura i społeczeństwo” stała się jednym z najlepszych czasopism 
humanistycznych w Polsce. to ona nadała pismu ostateczny kształt i zbudowała 
jego pozycję. Zespół redakcyjny dąży do utrzymania i zachowania wartości przez 
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nią realizowanych, uważając, że do tego zobowiązuje dotychczasowy dorobek 
i szczególna historia „kultury i społeczeństwa”, związana z najwybitniejszymi 
nazwiskami w socjologii i humanistyce polskiej. Do tego zobowiązuje poczucie 
szacunku i wdzięczność dla antoniny kłoskowskiej, a także pamięć jej przyjaźni. 

antonina kłoskowska była uczoną wielkiego formatu, ogromnej wiedzy, 
bardzo wysokich oczekiwań i wymagań, zarówno wobec siebie, jak i innych. Jej 
działalność budziła najwyższy podziw i szacunek, a także sympatię – była osobą 
rozumiejącą i współczującą, choć bardzo daleką od czułostkowości. kiedyś pod-
czas rozmowy telefonicznej usłyszała szczekanie mojego pieska. Zainteresowała 
się nim, opowiadała, że choć lubi zwierzęta, sama nie może mieć psa. Zawsze 
potem, gdy byłam u niej, dostawałam kostki dla pieska. 

ostatnia uwaga też ma charakter osobisty. Do programu socjologii, zapo-
czątkowanej w 2007 r. w akademii Pedagogiki specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej, wprowadziłam dwa przedmioty: socjologię kultury, w której postacią 
najważniejszą, autorką kluczowych koncepcji jest antonina kłoskowska oraz 
socjologię moralności i obyczajów, w której główną rolę odgrywa osoba i dzieło 
Marii ossowskiej. w wykładach z tych przedmiotów staram się dalej przeka-
zywać myśl tych dwu wielkich uczonych, bez których polska socjologia byłaby 
znacznie uboższa.
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